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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
DöL 2013 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

 
Ketvirtinį biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:  
�� Forma Nr.1 ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų l÷šų, skiriamų programoms finansuoti”. 
�� Forma Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”. 
�� Forma Nr. 4 ,,Mok÷tinų ir gautinų sumų ataskaita”. 
�� Pažyma d÷l finansavimo sumų. 

 
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų uždirbtoms pajamoms finansuoti ataskaita. 

Per 2013 m.III ketvirtį pervesta į savivaldyb÷s biudžetą – 5999,00Lt. Gauti iš biudžeto bibliotekos 
pajamų asignavimai �5901,11Lt.,negauta 2013�09�30dienai – 97,89 Lt.  

Informacija apie bibliotekos kitoms reikm÷ms finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) 
vykdymo ataskaitą.  

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1131300,0 Lt, gauta asignavimų – 1040216,85 Lt, 
panaudota – 1033176,25 Lt.,grąžinta per ataskaitinį laikotarpį – 7040,60Lt.  

Išlaidos pagal straipsnius:  
��Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 641000,00 Lt; gauta asignavimų – 

607552,20 Lt; panaudota – 607552,20 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  
��Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 199000,00 Lt; gauta 

asignavimų – 187831,75 Lt; panaudota – 187831,75Lt.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų 
sumų n÷ra. 

��Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 33000,00 Lt; gauta asignavimų –
24806,50Lt; panaudota – 24806,50Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 
3150,76Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą . 

��Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 9000,00 Lt; gauta asignavimų – 
8931,29 Lt; panaudota – 8931,29 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra .  

��Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 62000,00 Lt; gauta asignavimų – 46660,55 Lt; 
panaudota – 46660,55 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta 326,92Lt. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  

��Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas –20000,00 Lt; gauta asignavimų – 12225,85 
Lt; panaudota – 12225,85 Lt, Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  

��Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Lt; gauta asignavimų – 0,00 Lt; 
panaudota – 0,00 Lt; Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  



��Kvalifikacijos k÷limo ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Lt; gauta asignavimų – 
383,10Lt; panaudota – 250,00 Lt; Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta 133,10 Lt. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  

��Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 120000,00 Lt; gauta asignavimų 
– 111405,63 Lt; panaudota – 104852,05Lt.Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta 6553,58Lt.,kurie gauti 
už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 
3397,41Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą. 

��Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 41000,00 Lt; gauta asignavimų – 
37943,06 Lt; panaudota – 37916,06 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta 27,00 Lt.  Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 1996,70Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą.  

��Darbdavių socialin÷ parama pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,0 Lt; gauta 
asignavimų – 1000,00 Lt; panaudota – 1000,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų 
sumų n÷ra.  

��Kitas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio planas � 1300,00 Lt; gauta 
asignavimų – 1150,00 Lt; panaudota – 1150,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų 
sumų n÷ra.  

Informacija apie bibliotekos pajamoms finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) 
vykdymo ataskaitą.  

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 11000,0 Lt, gauta asignavimų – 5901,11 Lt, 
panaudota – 5901,11 Lt.  

Išlaidos pagal straipsnius:  
��Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 4000,0 Lt; gauta asignavimų – 0,00 Lt; 

panaudota – 0,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  
��Kito ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio planas – 7000,00 Lt; gauta 

asignavimų – 5901,11 Lt; panaudota – 5901,11 Lt, Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų 
sumų n÷ra.  

Informacija apie mok÷tinų ir gautinų sumų (Forma Nr. 4) įsiskolinimą: 
Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2013�09�30 mok÷tinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma 

Nr.4) apskaitomas mok÷tinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 3150,76Lt.,komunalines 
paslaugas 3298,53 Lt.,kitas paslaugas – 1996,70Lt. 

Gautinos sumos 2013m.rugs÷jo 30d. sudaro 1092,01 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas �  
994,12 Lt, nepanaudotas pajamų likutis – 97,89 Lt.  

 
Biudžetinių l÷šų sąskaitose l÷šų likučio metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

nebuvo.  

 

Vyriausioji buhalter÷     Lina Sinkevičien÷ 


